
 

 

 

 

Criando redes colaborativas e criativas para 
visibilizar conquistas e desafios para a autonomia 

plena das mulheres rurais e indígenas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO), a ONU Mulheres, o Conselho Agropecuário 
Centro-Americano do Sistema de Integração Centro-Americano 
(CAC/SICA), a Reunião Especializada de Agricultura Familiar do 
Mercosul (REAF), a Secretaria Agricultura Especial de Agricultura 
Familiar e de Desenvolvimento Agrário do Brasil (SEAD), bem 
como a Direção Geral de Desenvolvimento Rural do Ministério da 
Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai (DGDR/MGAP), realizam 

a campanha #Mulheres Rurais, mulheres com direitos.  

 
A campanha é uma iniciativa de trabalho colaborativo que, em 
2018, somará esforços, articulará redes, identificará desafios e 
divulgará experiências e conhecimentos sobre o empoderamento 
e a plena autonomia das mulheres rurais, indígenas e 
afrodescendentes da América Latina e no Caribe.  

http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/mulheres-rurais/pt/


1. O contexto 

A desigualdade de gênero é uma das causas estruturais da pobreza rural e um 
dos maiores desafios que os países da América Latina e do Caribe devem 
enfrentar para desenvolver o potencial do mundo rural. 

Embora as mulheres rurais tenham uma participação significativa nas economias 
locais, seu trabalho é muitas vezes invisível em pesquisas, censos nacionais e 
agropecuários, bem como em suas próprias comunidades. 

Além disso, as mulheres têm uma carga de trabalho dupla, sendo responsável 
pelo trabalho não remunerado, como a educação dos filhos, o cuidado com as 
crianças e os mais velhos, sua alimentação ou o provimento de água e lenha. 

As mulheres rurais também têm menor acesso a recursos e serviços produtivos, 
como terra, água, crédito e capacitação. No caso das mulheres indígenas e afro-
descendentes rurais, a situação é ainda mais injusta. 

De acordo com as estimativas da FAO (2011) 1, se as mulheres nas áreas rurais 
tivessem o mesmo acesso que os homens à terra, tecnologia, serviços 
financeiros, educação e mercados, poderiam aumentar a produção agrícola e 
reduzir entre 100 e 150 milhões o número de pessoas com fome no mundo. 

 
Um dos grandes problemas neste sentido é a falta de autonomia de uma grande 
parte das mulheres rurais: sem autonomia física e vulneráveis à violência; sem 
autonomia econômica para acessar terra, recursos produtivos e capacitação, e 
gerar sua própria renda; e sem autonomia cidadã para participar na tomada de 
decisões que afetam suas vidas e suas comunidades. 
 
Para reverter esta situação e acelerar o passo em direção ao desenvolvimento 
rural sustentável, é necessário que os países da região implementem ações 
abrangentes voltadas para o empoderamento e a autonomia plena de todas as 
mulheres. 
 
Precisamente, em 2018, a Comissão sobre o Status da Mulher das Nações Unidas 
(CSW62) definiu como tema prioritário para a sua 62ª sessão os "Desafios e 
oportunidades para alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das 
mulheres e meninas rurais ". 
 
 
 

                                                 
1
 FAO. 2011. Cerrar la brecha de género en la agricultura. Disponível em: 

http://www.fao.org/news/story/es/item/52182/icode/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neste contexto a FAO, o CAC/SICA, a ONU MULHERES, a 

REAF/Mercosul, a SEAD/Brasil e o DGDR-MGAP/Uruguai, 

realizam a Campanha regional pela autonomia plena das 

mulheres rurais e indígenas da América Latina e Caribe.  

http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/mulheres-rurais/pt/
http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/mulheres-rurais/pt/


2. Sobre a campanha  
 
#MulheresRurais, mulheres com direitos têm 
como referência as reflexões que resultaram da 
Conferência das Mulheres Rurais da América Latina 
e do Caribe, da XIII Conferência Regional da 
Mulher, bem como dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável1 e das experiências 
das campanhas nacionais realizadas no Brasil e na 
Argentina em 2015 e duas regionais realizadas em 
2016 e 20172. 
 
Em sua edição de 2018, a campanha começa em 
março e termina em dezembro, promovendo ações 
tanto em redes sociais (online) como em territórios 
rurais e espaços de diálogo político (offline). 
 
O componente online da campanha permitirá 
dinamizar a informação e conteúdo para visibilizar 
tanto realizações como desafios e prioridades de 
governos, sociedade civil, academia e setor 
privado, em relação à situação atual das mulheres 
rurais, indígenas e afrodescendentes. 
 
Este componente também permitirá articular redes 
colaborativas e dar voz às mulheres. Além disso, devido à sua natureza de 
código aberto, a campanha facilitará que qualquer instância relacionada ao 
empoderamento das mulheres rurais se some à iniciativa e crie seus próprios 
conteúdos e materiais, em função de seus respectivos contextos. 
 
Por outro lado, a campanha buscará gerar mecanismos efetivos para a 
participação das mulheres rurais e suas organizações, desde o nível territorial 
até os fóruns nacionais de discussão e os espaços internacionais de diálogo 
político. 
 

                                                 
2
 A Campanha de 2016 foi organizada pela Plataforma de Conhecimento sobre Agricultura Familiar, da Organização das Nações Unidas 

para Agricultura e Alimentação (FAO), Instituto Nacional das Mulheres do Ministério do Desenvolvimento Social (MIDES)/Ministério da 
Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai, por meio de sua Direção Geral de Desenvolvimento Rural; Reunião Especializada sobre 
Agricultura Familiar (REAF) do Mercosul; Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD); Instituto Nacional 
de Tecnologia Agrícola (INTA) e Unidade de Mudança Rural (UCAR), ambos do Ministério da Agroindústria da Argentina. 
 
Em 2017 foi implementada pela Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) do Mercosul, Organização das Nações Unidas para 
a Alimentação e Agricultura (FAO), Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrícola (SEAD) do Brasil e a Unidade de 
Mudança Rural (UCAR) da Argentina. 

In
fo

rm
aç

ão
 

 
 
Visibilizar os desafios 
enfrentados pelas mulheres 
rurais, indígenas e 
afrodescendentes da América 
Latina e Caribe para alcançar 
sua autonomia plena. 
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Resgatar conhecimentos e 
experiências positivas de 
empoderamento de mulheres 
rurais, indígenas e 
afrodescendentes. 
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Gerar mecanismos de 
expressão e posicionamento 
para dar voz às mulheres rurais 
e suas comunidades. 
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Acompanhar instâncias de 
incidência política para que os 
países da América Latina e 
Caribe continuem a avançar 
com o empoderamento das 
mulheres rurais. 

 

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/mulheres-rurais/pt/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por meio do seu componente offline a campanha também 

buscará acompanhar instâncias de incidência política para 

que os países da região priorizem a igualdade de gênero 

como um elemento fundamental em suas estratégias de 

desenvolvimento rural sustentável. 



3. Sobre as áreas temáticas priorizadas 

De acordo com as agendas de trabalho das instâncias organizadoras da 
campanha, foram estabelecidas quatro áreas temáticas prioritárias para a 
mobilização de informações e a articulação das redes de trabalho: 
 

a. Importância das mulheres rurais, indígenas e afrodescendentes na 
produção sustentável de alimentos saudáveis e nutritivos, e em 
quantidade suficiente. 

b. Acesso de mulheres rurais, indígenas e afrodescendentes a recursos 
produtivos e sistemas de inovação. 

c. Empoderamento das mulheres rurais, indígenas e afrodescendentes. 
d. Eliminação da violência de gênero no mundo rural. 

 

Para realizar as ações de empoderamento das mulheres indígenas, os 
organizadores decidiram formar uma aliança com a campanha global Mulheres 
Indígenas: torná-las visíveis, empoderá-las, uma iniciativa promovida pela FAO, o 
Fórum Internacional de Mulheres Indígenas (FIMI) e a Agência de Notícias de 
Mulheres Indígenas e Afrodescendentes (NOTIMIA). 

Esta sinergia possibilitará a promoção do empoderamento das mulheres, por 
meio do trabalho conjunto com mulheres líderes indígenas. 

Em relação à eliminação da violência de gênero no mundo rural, devido às 
experiências do Brasil e do Uruguai, a SEAD e a DGDR/MGAP trabalharão o 
tema, com o apoio técnico da ONU Mulheres e de outros organismos públicos e 
privados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Sobre a implementação 

1. Identificador da campanha 
- Para identificar a campanha, será utilizado um selo único, que 

poderá ser acompanhado pelos logos das instâncias 
organizadoras, em função da 
natureza dos materiais e do 
espaço ou evento em que serão 
divulgados. 

 
- O selo exclusivo também 

permitirá aos interessados em 
aderir à campanha produzir seus 
próprios materiais ou adaptar os 
existentes. Para isso, poderão 
utilizar as diretrizes disponíveis no 
manual gráfico da campanha. 

 
- A campanha também conta com 

um selo específico para as 
mulheres indígenas, o que ajudará a sua visibilidade 
juntamente com a campanha das mulheres indígenas. 
 

2. Trabalho coordenado 
- As instâncias organizadoras divulgarão a campanha através de 

seus canais digitais, assessoria de imprensa, boletins 
informativos e e-mails corporativos. 
 

- As instâncias organizadoras podem convidar, através de suas 
próprias redes, a nível local, nacional e regional, outras 
instituições, organizações e indivíduos a participar da 
campanha. 

 
- Os escritórios nacionais da FAO apoiarão a dinamização do 

componente offline da campanha a nível territorial, com suas 
contrapartes de igualdade de gênero e desenvolvimento rural. 

 
- Qualquer pessoa ou agência interessada em participar da 

campanha pode fazê-lo seguindo as diretrizes do manual 
. Para outras formas de colaboração, o endereço de gráfico

contato é: Mujeres-Rurales@fao.org  
 

http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/mulheres-rurais/pt/
http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/mulheres-rurais/pt/
mailto:Mujeres-Rurales@fao.org


3. Gestão de informação e conteúdos 
- Se priorizará a busca de informações e divulgação de 

evidências estratégicas de progresso, fragilidades e 
oportunidades na região em torno dos temas priorizados. 
 

- Isto será materializado no repositório sobre mulheres rurais e 
povos indígenas que faz parte da Plataforma de Conhecimento 

. sobre Agricultura Familiar (PCAF) da FAO
 

- Os países poderão evidenciar os desafios nacionais ou as 
prioridades das organizações relacionadas à igualdade de 
gênero e ao desenvolvimento rural. 

 
- As contribuições dos organizadores e das instituições que 

aderem à campanha serão classificadas em:  

 Estudos e/ou publicações relacionadas aos temas 
selecionados em termos de equidade de gênero.  

 Experiências e ações promovidas, acompanhadas e/ou 
financiadas por instituições/organizações participantes, 
que fortaleçam o papel das mulheres rurais como 
produtoras ou agentes estratégicos nos territórios.  

 Casos de políticas públicas que promovam e garantam a 
igualdade de gênero das mulheres rurais, indígenas e 
afrodescendentes de acordo com os temas priorizados. 

 

As informações fornecidas pelas organizações e instituições participantes 
estarão disponíveis na página da campanha. Os conteúdos estarão vinculados ao 
site de origem. 

Todos os materiais da campanha estarão disponíveis no seguinte link: 
bit.ly/2018MujeresRurales  

 

 

 

  

http://www.fao.org/family-farming/es/
http://www.fao.org/family-farming/es/
http://bit.ly/2018MujeresRurales


SET-DEZ: Vozes das mulheres 
rurais e indígenas  

Sistematização de informações e relatos 
para os meses de ativismo.  

6. Marcos nas redes sociales 

 

 
 

ABR-AGO: Mapa dos aliados 

Ferramenta interativa para visibilizar e 
contatar organizações de mulheres rurais 
e instâncias que trabalham com elas nos 
países da região. 

8 de março 

Dia Internacional 
da Mulher 

Lançamento na XXXV 
Conferência Regional 
da FAO e nos países do 
Mercosul. 

15 de outubro 

Dia Internacional 
das Mulheres 

Rurais 

 

25 de novembro 

Dia Internacional 
da Não-violência 
contra as Mulheres 

 

MAR-DEZ: Difusão de informação e conteúdo multimídia 

                                                  Saiba mais: bit.ly/CampanhaMulheresRurais 
                                                                Contacto: Mujeres-Rurales@fao.org 

 

mailto:Mujeres-Rurales@fao.org

